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Drinkwatersector staat voor grote uitdagingen
Pidpa evolueert volop van drinkwater- naar integraal waterbedrijf

Subtiele verschillen maken water geschikt voor verschillende doeleinden
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W hen it comes to the malaise 

in the construction sector, 

the publicity mainly goes to 

contractors. How are the suppliers faring?

“Tragically. We have some 500 affiliated 

organizations which deliver the most 

diverse materials for construction. Our sales 

have halved in recent years. Furthermore, 

from the declining number of orders, we 

see that sales will decline even more 

sharply in the coming year.”

Does the Housing Agreement signed in 

February help construction out of the 

downturn?

“Not with the current interpretation. In 

particular the announced Landlord Levy 

caused a stalemate because corporations 

delay their investments due to this levy. 

Corporate activities have traditionally 

formed the foundation of the housing 

market. In difficult times this always con-

tinued. Now even this thin ‘building 

foundation’ is under threat of no longer 

being available.”

Als het gaat over de malaise in de 

bouwsector komen vooral aanne

mers in de publiciteit. Hoe vergaat 

het toeleveranciers?

“Dramatisch. Bij ons zijn zo’n 500 

organisaties aangesloten die de meest 

uiteenlopende materialen aanleveren 

voor de bouw. Onze afzet is de afgelopen 

jaren gehalveerd. Aan het dalend aantal 

bestellingen zien we bovendien dat het 

komend jaar nóg harder terugloopt.”

Helpt het in februari gesloten Woonakkoord 

de bouw uit de crisis?

“Niet met de huidige invulling. Met name 

de aangekondigde Verhuurdersheffing 

veroorzaakt een patstelling, omdat corpo

raties door die heffing hun investeringen 

uitstellen. De corporatieactiviteiten vormen 

van oudsher de bodem van de woning

markt. In slechte tijden liep dat altijd door. 

Nu dreigt zelfs deze dunne ‘bouwbodem’ 

weg te vallen.”

En nu?

“Afschaffing van de Verhuurdersheffing is 

slechts een kleine stap in de goede rich

ting. Het kabinet moet een Woonakkoord 

sluiten met de markt en de corporaties.”

Ziet de overheid dat niet?

“Ik raad de beleidsbepalers aan om in de 

bouwcrisis uit de jaren 80 van de vorige 

eeuw te duiken. Daar kwam de economie 

uit nadat de overheid investeerde in 

woningbouw en renovatie. Oudwethouder 

van Amsterdam Jan Schaefer zei het zo 

treffend in 1978: ‘In geouwehoer kan je 

niet wonen’. Ook nu hebben we bestuur

ders met lef nodig. We kunnen veel leren 

van de geschiedenis.”

Meerwaarde 
toeleveranciers 

groeit

Added value of 
suppliers grows

Samenwerking, ‘vernieuwbouw’ en duurzaamheid; 

daar liggen volgens directeur Peter Fraanje van het 

NVTB (Nederlands Verbond Toelevering Bouw) nog 

veel onbenutte bouwkansen. “Toeleveranciers kunnen 

steeds meer toegevoegde waarde bieden.”

Cooperation, modernization and renewal, and sustainability  

– according to Director Peter Fraanje of the NVTB (Dutch 

Association for Construction Supply), there are still many 

unutilized construction opportunities. “Suppliers can provide 

more and more added value.”

Peter Fraanje
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Ligt het alleen aan de overheid?

“Nee. Alle partijen moeten slimmer samen

werken. Zowel de overheid, bouwketen 

en corporaties als op kleinere schaal de 

aannemers en toeleveranciers. Dat gebeurt 

ook steeds vaker. Bouwbedrijven worden 

steeds meer projectorganisatoren, het maken 

en produceren verschuift langzaam maar 

zeker naar toeleveranciers. Die kunnen 

hierdoor meer doen met hun expertise 

van de specifieke producten die ze leveren, 

waardoor hun meerwaarde groeit. Met 

slimme samenwerkingsverbanden tussen 

bouwers en toeleveranciers is veel meer 

winst te behalen.”

Kunt u een voorbeeld geven?

“Neem de winnaar van de Bouwprijs 2013 

in de categorie materialen en systemen. 

Rentovloer, een innovatief en duurzaam 

vloersysteem dat in één dag kan worden 

aangebracht ter vervanging van een be

staande vloer. Een zeer goed en kansrijk 

concept dat een aannemer en enkele 

toeleveranciers gezamenlijk hebben ontwik

keld. Dat hadden ze allebei nooit alleen 

gekund.”

Waarom komen dat soort samenwerkings

verbanden niet veel vaker van de grond?

“In de bouwketen zijn ontzettend veel 

bedrijven actief en hun werkwijze was 

tientallen jaren succesvol. Zoiets verander 

je niet op grote schaal van de ene op de 

andere dag. Bovendien is hier ook een rol 

weggelegd voor opdrachtgevers. Stop 

met het aanbieden van traditionele be

stekken, maar leg een vraagstuk en budget 

neer en laat de markt met een oplossing 

komen. Belangrijk is wel dat de bouwsector 

duidelijker laat weten wat het allemaal  

te bieden heeft. Opdrachtgevers hebben 

soms echt geen idee van de huidige 

mogelijkheden.”

Hoe bedoelt u?

“Een voorbeeld: nieuwbouw verschuift van 

grote, lege weilanden naast de stad naar 

kleinere, bestaande woonlocaties ín de 

stad. Wij zeggen: renoveer wat je wilt 

behouden en sloop de rest om er iets 

nieuws voor terug te bouwen. Vernieuw

bouw noemen wij dat. Veel opdrachtgevers 

weten echter helemaal niet hoe snel en 

daardoor voordelig de toeleverende bouw 

zo’n vernieuwbouwproject kunnen uitvoe

ren. Dat kan vaak al binnen een maand, 

binnen het budget dat corporaties nu 

beschikbaar stellen voor renovatie van zo’n 

pand. Tot slot heb ik nog één belangrijke 

tip voor opdrachtgevers: beknibbel nooit 

op duurzaamheid. Meerdere toeleveran

ciers zijn tegenwoordig zelfs bereid om de 

extra kosten bij duurzame projecten voor 

te financieren. Durf te vragen, zeg ik altijd 

tegen opdrachtgevers.”

Can you give an example?

“Take the winner of the Construction 

Award 2013 in the category materials and 

systems. ‘Rentovloer’, an innovative and 

sustainable floor system, can be installed 

in one day, replacing an existing floor. This 

is an excellent concept with potential that 

a contractor and a few suppliers developed 

together. They never could have done that 

alone.”

Why do these types of partnerships not 

arise more often?

“There are a very large number of com-

panies working in the construction chain, 

and their working method has been suc-

cessful for dozens of years. You do not just 

change something like this on a large scale 

from one day to the next. Furthermore, 

there is also a role to be played here by  

the principals. Stop offering traditional 

specifications, but lay out an issue and 

budget and let the market arrive at a solu-

tion. It is important that the construction 

sector makes all that it has to offer more 

clear. Principals sometimes really have no 

idea about the current possibilities.”

What do you mean?

“An example: new construction shifts from 

large, empty meadows outside the city to 

smaller, existing residential locations in 

the city. We say: renovate what you want 

to keep and tear down the rest in order to 

build something new. We call that mod-

ernization and renewal. Many principals, 

however, have no idea how fast and there-

fore how economically the supplying con-

structor can execute such a modernization 

and renewal project. This can often happen 

within a month, within the budget that 

corporations now make available for the 

renovation of such a property. Finally, I 

have one more important tip for principals: 

never bargain away sustainability. An 

increasing number of suppliers are now 

even prepared to finance the additional 

costs for sustainable projects. Dare to ask, 

as I always tell the principals.”

And now?

“Eliminating the Landlord Levy is only a 

small step in the right direction. The cabinet 

must sign a Housing Agreement with the 

market and the corporations.”

Does the government not see this?

“I advised the policymakers during the 

construction crisis of the 1980s to take 

the plunge. The economy re-emerged after 

the government invested in housebuilding 

and renovation. The former Alderman 

of Amsterdam, Jan Schaefer, said it so 

appropriately in 1978: ‘You can’t live in 

logorrhoea’. Now as well we need admin-

istrators with courage. We can learn a great 

deal from history.”

Is it the government alone who is to blame?

“No. All parties must work together more 

intelligently. This goes for the government, 

construction chains and corporations as 

well as, on a smaller scale, contractors 

and suppliers. This is also happening more 

often. More and more often, construction 

companies are project organizers; making 

and producing is slowly but surely shifting to 

the suppliers. In this way they can do more 

with their expertise on the specific products 

that they deliver, thereby increasing their 

added value. By forming intelligent part-

nerships between builders and suppliers, 

there is much more profit to be made.”

Woningen van de toekomst komen uit de fabriek / Future homes will come out of the factory
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Nieuwbouw in oude wijk: verhuizen 
naar de andere kant van de straat, 
waarna de oudbouw kan worden 
vervangen.
New construction work in an old 
neighborhood: move to the other side 
of the street, before the old building 
can be replaced.


